
 

 
 

 

Vice-Presidentas e líderes de organizações 

multilaterais da Ibero-América fazem um 

apelo para assegurar a participação igualitária 

das mulheres em todas as esferas de decisão 
 

 
 

Madri (Espanha), quinta-feira, 8 de abril de 2021 - Vice-Presidentas e líderes de 

organizações multilaterais da Ibero-América assinaram nesta quinta-feira uma 

declaração na qual fazem um apelo aos Estados da região para que assegurem a 

participação igualitária das mulheres em todas as esferas de decisão, não apenas 

para mitigar o efeito desproporcional da pandemia de COVID-19 sobre a 

população feminina, mas também para garantir um futuro mais inclusivo. 

 

O documento foi assinado pelas Vice-Presidentas do Governo da Espanha, Carmen 

Calvo; da Colômbia, Marta Lucía Ramírez; do Uruguai, Beatriz Argimón, e da 

Costa Rica, Epsy Campbell; a Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan; 

a Diretora Regional para as Américas e o Caribe da ONU Mulheres, María Noel 

Vaeza, e a Secretária Executiva da Comissão Interamericana de Mulheres CIM/OEA, 

Alejandra Mora Mora. 

https://www.segib.org/pt-br/covid-19/
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/


 

 
 

 

 

Foi apresentado durante o encontro virtual de alto nível “Rumo a XXVII Cimeira 

Ibero-Americana – A liderança das mulheres para um pacto de futuro inclusivo”, 

organizado pela Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) e a Task Force 

Interamericana para a Liderança Feminina. 

• Leia o comunicado aqui  

No documento, as líderes ibero-americanas destacam que a crise do coronavírus 

aumentou significativamente as desigualdades multidimensionais sofridas pelas 

mulheres, destacando em particular os efeitos desproporcionais sobre sua 

autonomia e empoderamento econômico, e o preocupante aumento da violência 

contra as mulheres. 

 

Após alertar sobre a ausência generalizada de mulheres nos órgãos de tomada de 

decisões sobre a COVID-19 em todo o mundo, a declaração insiste que “a 

igualdade de gênero deve ser colocada no centro dos espaços de diálogo 

multilaterais e das políticas públicas”, e reitera a necessidade de “acelerar os 

esforços para reduzir as desigualdades entre mulheres e homens por meio de 

compromissos traduzidos em ações”. 

 

Nesse sentido, os países que participarão da XXVII Cimeira Ibero-Americana de 

Chefes de Estado e de Governo, que acontecerá em Andorra no dia 21 de abril, 

foram encorajados a acordar compromissos concretos para a igualdade de gênero 

e a participação e liderança das mulheres. 

 

Para as líderes ibero-americanas, a Cimeira é uma oportunidade para repensar o 

modelo de região que deve ser promovido após esta crise, onde, para não deixar 

ninguém para trás, é fundamental que as mulheres façam parte da mudança. 

 

“Estamos na pior crise que vivemos nos últimos 120 anos. As estratégias para a 

recuperação devem aproveitar esta oportunidade histórica para repensar o futuro e 

construir uma 'nova normalidade' que seja uma 'melhor normalidade' para as 

mulheres. Para promover as mudanças transformadoras que se requerem, é 

fundamental uma maior presença das mulheres nos espaços de decisão”, ressaltou 

a Secretária-Geral Ibero-Americana. 

https://www.segib.org/pt-br/
http://www.oas.org/es/taskforcewomenleadership/
http://www.oas.org/es/taskforcewomenleadership/
https://www.segib.org/pt-br/?document=colombia-costa-rica-espana-y-uruguay-junto-a-lideres-de-organismos-internacionales-hacen-un-llamado-a-los-estados-de-iberoamerica-a-asegurar-la-participacion-igualitaria-de-las-mujeres-en-todas-la
https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/pt-pt/


 

 
 

 

 

“A liderança feminista protagonizada pelas mulheres é, sem dúvida, a revolução 

deste período e o movimento social mais importante dos últimos tempos. O 

desafio atual deve ser levar a nossa agenda de igualdade para todos os setores”, 

afirmou Alejandra Mora Mora. 

Durante a reunião, também foram apresentados os avanços das iniciativas 

lideradas pela SEGIB para a promoção da igualdade de gênero, como a eliminação 

de leis discriminatórias, a Coalizão Ibero-Americana para o Empoderamento 

Econômico das Mulheres e o Programa Ibero-Americano para Prevenir e Eliminar a 

Violência de Gênero. 

 

Esta foi uma das reuniões prévias a XXVII Cimeira Ibero-Americana. O encontro 

será a primeira ocasião em que os 22 líderes da região se reunirão desde o início 

da pandemia para articular soluções concretas para a recuperação nas esferas 

econômica, social e meio ambiental. 

 

 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Secretaria-Geral Ibero-americana 

Max Seitz, chefe de imprensa: MSeitz@segib.org, (+34) 679 921 572 

 

Siga a conversa em redes: 

#MulheresLiderando  

#CaminhoDaCimeira 

 

    
 
 

A Secretaria-Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes de Estado e de Governo 

na preparação das Cúpulas Ibero-americanas e encarregado de realizar os mandatos que se derivam das Cúpulas e 

Reuniões Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento da comunidade 

ibero-americana, impulsionando a cooperação na educação, na coesão social, na inovação e na cultura nos países de fala 

hispana e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica. A Secretária Geral da organização é a costarriquenha 

Rebeca Grynspan. 

 

mailto:MSeitz@segib.org
https://www.segib.org/pt-br/covid-19/
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/


 

 
 

 

 

Andorra - Argentina - Bolívia - Brasil - Colômbia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Equador - El 

Salvador - Espanha - Guatemala - Honduras - México - Nicarágua - Panamá - Paraguai - Peru - Portugal - Uruguai - Venezuela 

 

https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven

	Vice-Presidentas e líderes de organizações multilaterais da Ibero-América fazem um apelo para assegurar a participação igualitária das mulheres em todas as esferas de decisão

